
Fyns 5-daw’s 2018 

Instruktion 2. etape – Tarup-Davinde – 24. maj 2018 

Mødested: P-plads på Møllevej 18, 5792 Årslev Link 

1. Alle der er online forhåndstilmeldt, og står på startlisten, kan gå direkte til start.  

Kort og evt. lejebrik er der. 

 

2. Øvrige tilmeldte løbere skal henvende sig ved stævnevognen, for afregning af 

startgebyr og evt. leje af SportIdent. Derefter kan de gå til start. Kort vil være ved 

start. 

 

3. Ikke tilmeldte løbere udfylder en tilmeldingsblanket ved stævnevognen. Betaling af 

startgebyr kr. 35 + evt. lejebrik kr. 10.  Aftalte penge. Tak! (MobilePay 21278873) 

Gå til start. Kort vil være der. Medbring slip til startpersonale. 

 

4. Man kan evt. tilmelde sig fremtidige etaper for kun kr. 25 + evt. lejebrik. Husk man 

kun kan deltage i jagtstart hvis man er forhåndstilmeldt til 5 etape. 

 

5. Der er løse postdefinitioner hvis man medbringer holder. 

 

6. Der vil kun være printet åbne baner i begrænset antal. Forhåndstilmelding 

anbefales. 

 

7. Baner: 

A-Lang 6,6 km. 26 poster Svær 

A-mellem 5,7 km. 22 poster Svær 

A-kort 4,0 km 20 poster Svær 

Veteran 3,6 km. 19 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,3 km. 20 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,3 km. 20 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,6 km. 18 poster Let 

C – D/H14 3,6 km. 18 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,4 km. 11 poster Begynder 

 

8. Banelæggerens tilføjelse: 

Der er oprettet et nyt MTB spor på kortets nordlige del. Dette er ikke tegnet på 

kortet. 

Der må parkeres på LB30 parkeringsareal og kanstens parkeres på Møllevej. Der 

må IKKE parkeres på grusvejen, der fører ned til LB30. 

På begynderbanen er der snitzlet fra post 7 – 8 og fra post 11 – mål. 

Parkering på stævneplads. 

Stævneplads til start: 100 m 

https://www.google.dk/maps/place/M%C3%B8llevej+18,+5792+%C3%85rslev/@55.3189996,10.5295813,220m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464d2391697a50db:0xdff1d8a08c7a4088!8m2!3d55.318968!4d10.529977

